
SOMMERFERIE I SOGNET
Så er ferietiden gået ind, og vi går lidt på standby. Vi 
har været nødsaget til at rykke to højmesser til nabo 
kirker, og en enkelt er rykket frem til kl. 8.30.
Vi ønsker alle en god og varm sommer.

AKTIVITETER  
I SÆDDER PRÆSTEGÅRD
Der er forgået meget lidt i 2020 under aktivitetsud-
valget i Sædder Præstegård. Vi måtte jo ikke være 
sammen. Til gengæld er der blevet strikket og hæk-
let hjemmefra og for at hilse på hinanden mødtes vi 
den 27 maj. Det var en hyggelig eftermiddag, og der 
blev doneret en mængde fine tæpper og børnetøj til 
Nødhjælpsdepotet på ”Rønnebæksholm”.
Der blev afleveret: 47 tæpper, 23 børnetrøjer, 3 sæt 
børnetøj, 3 halstørklæder, 1 voksen trøje, + børne 
sokker.  Alt så fint, og vi håber det må blive til gavn 
for folk i vores urolige verden. Blandt mange proble-
mer, har alverdens lande også behov for hjælp i den 
vanskelige corona tid. Vi er enige om at starte op i 
Mother Kredsen den 23. september kl.14.00 - 16.30. 
Alle er velkomne. 

Sædder kirkes Aktivitetsudvalg  
Birgit H. Jacobsen 

Rigtig god sommer.

KIRKEBILEN
Husk, at det er gratis for sognets beboere at blive 
transporteret frem og tilbage til kirken. Ring direkte 
til Taxa Selandia Køge på tlf. 5665 3535.

fra Sædder sognMÅNEDSNYT !
Søndag 1. august - kl. 08.30 
Højmesse v/Jacqueline Moustgaard 
Thiesen   
Søndag 8. august 
Ingen Gudstjeneste. Der henvises til nabo kirke   
Lørdag 14. august - kl. 13.30 
Dåbslørdag v/Jacqueline Moustgaard 
Thiesen   
Søndag 15. august kl. 10.00 
Højmesse og Dåb v/Jacqueline Moust-
gaard Thiesen   
Søndag 22. august 
Ingen Gudstjeneste. Der henvises til nabo kirke   
Søndag 29. august - kl. 10.00 
Højmesse v/Susanne Rething Jelsdorf

GUDSTJENESTER  
I AUGUST MÅNED

KONTAKTINFORMATIONER
MENIGHEDSRÅDET:
Formand Thomas Jensen  
tlf. 2366 2030

SOGNEPRÆST:
Susanne Rething Jelsdorf 
tlf. 5628 3316

GRAVEREN:
Kirkegårdsleder Kim Bo Jensen
Mandag-fredag kl. 10-12 tlf. 5627 5109

www.sogn.dk/saedder/ 


